
این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

آموختن به فرزندتان در مورد ایمنی و امنیت را از کودکی   
شروع کنید. در مورد اشیاء امن و ناامن با او صحبت کنید و 

شناسایی خطرات را به او بیاموزید.   نحوۀ 

سرمشق خوبی باشید. خودتان نکات ایمنی را رعایت کنید تا   
فرزندتان از شما یاد بگیرد. مثاًل هنگام دوچرخه سواری از 

کاله ایمنی استفاده کنید تا فرزند نوپای شما نیز استفاده از آن 
را یاد بگیرد. 

برای مواقعی که فرزندتان آسیب میبیند، آماده باشید.   
یک جعبه کمکهای اولیه را در منزل و یا جایی که از 

کنید. جدیدترین  نگهداری  میشود،  مراقبت  فرزندتان 
روشهای کمکهای اولیه و احیای قلبی ریوی )سی. پی. آر 

- cardiopulmonary resuscitation( را آموزش ببینید. 
تلفن مرکز  تلفنهای اضطراری، منجمله شماره  از  فهرستی 
کنترل مواد سمی )Poison Control Centre( را تهیه و 

نزدیک دستگاه تلفن قرار دهید. 

نزدیک فرزند خود باشید.   
بهترین روش جلوگیری از آسیب های شدید اینست که فرزند   

خود را نظارت و مواظبت کنید. 

کودکان خواهان و نیازمند فعالیت هستند. برای یادگیری و رشد   
به کشف و کاوش نیاز دارند.

کودکان همیشه در محیط امن و ایمن بسر نمیبرند. بسیاری از   
وسایل عادی و رایج با در نظر گرفتن امنیت کودکان ساخته نشده 
اند، این وسایل ممکن است برای بزرگساالن امن باشند، اما برای 

کودکان خطرناک اند.  
 

کودکان بسرعت رشد و تغییر میکنند. همیشه در حال یادگیری   
مهارتهای جدید و گوناگون هستند. هنگام امتحان و یادگیری 

مهارتهای جدید به محافظت بسیار زیاد نیاز دارند. 

به رشد و تکامل فرزندتان توجه نزدیک و مستقیم داشته باشید.   
وقتی او شروع به انجام کار جدیدی میکند، شاید شما تعجب کنید. 
وقتی شما از کاری که میتواند انجام دهد و از انتظارات خود در 
هر مرحله سنی او آگاهی دارید، میتوانید از آسیب های جدی به 

او جلوگیری کنید. 
 

کودکان اغلب فرق بین کارهای سرگرم کننده و خطرناک را   
تشخیص نمیدهند. آنها همانند بزرگساالن فکر و عمل نمیکنند و 

واکنش آنها نسبت به خطر مثل بزرگساالن نیست. 

ایمنی و امنیت 

چرا کودکان برای حفظ ایمنی و امنیت به بزرگساالن نیاز دارند؟ 

آنچه برای امنیت فرزند خود میتوانید انجام دهید.    
آماده باشید. از قبل فکر کنید. در منزل و هنگام بیرون رفتن به 

دنبال خطرات احتمالی بگردید و در صورت امکان آنها را از 
سر راه بردارید. 

از فرزند خود محافظت کنید. اشیا و اجناس خطرناک را از   
خانه خود دور کنید تا فرزندتان بتواند بدون هیچ خطری بازی 

کند. گاهی اوقات شما قادر به دور کردن خطر در بیرون از 
منزل نمیباشید. حتی با وجود خطر، به امنیت فرزندتان کمک 
کنید. بعنوان مثال، شما قادر به متوقف کردن تمام ماشینها در 

خیابان نیستید، اما میتوانید دست فرزند خود را هنگام عبور از 
خیابان بگیرید. 

به کارهای جدیدی که فرزندتان میتواند انجام دهد، توجه کنید.   
مرتب مواظب باشید آیا دستش به اشیاء خطرناک میرسد. 

نزدیک او باشید. اکثر آسیب ها و صدمات زمانی اتفاق می   
افتند که والدین یا فرد مراقب نزدیک کودکان نیستند. نزدیک 
کودک خردسال خود باشید تا هنگام بروز خطر سریعًا به او 

دسترسی داشته باشید. اگر کودکتان کمتر از یک سال دارد، به 
او توجه و دقت زیادی داشته باشید، مگر اینکه درجایی امن 

مثل تختخواب یا تخت مخصوص بازی کودکان باشد. 

تنها یک ثانیه طول میکشد که فرزند   
شما آسیب ببیند. کودکان به کمک شما 

نیاز دارند تا در امنیت بسر برند. 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

مهم است که تمام وسایل نوزادان و کودکان طبق استاندارد های   
ایمنی کانادا باشند. 

علت پس گرفتن یا فراخوانی یک کاال بخاطر اینست که شرکت   
آن اشکالی خطرناک در آن پیدا کرده باشد. با قسمت  سازندۀ 

 )Consumer Product Safety( ایمنی کاالی مصرف کنندگان
در اداره بهداشت کانادا تماس بگیرید تا در مورد وسایل 

کودکان که فراخوان شده اند اطالعات بیشتری کسب کنید. 
 

اگر در مورد محصولی نگرانی یا ابهامی دارید، با شرکت   
آن تماس بگیرید و یا وب سایت آن را بررسی کنید.  سازندۀ 

انتخاب وسایل امن و بی خطر برای کودکان 

کالسکه    
کالسکه ای انتخاب کنید که محکم باشد. راهنمای آن را مطابق با  	•

وزن و قد فرزندتان دنبال کنید. 
همیشه از کالسکه ای استفاده کنید که دارای کمربند ایمنی باشد و  	•

حتمًا هر بار که کودکتان را در آن می نشانید، آن را ببندید. 
مطمئن شوید که ترمزهای کالسکه بخوبی کار میکنند، هر بار  	•

که کودکتان را در آن میگذارید و یا از آن بیرون میاورید، 
ترمزها را امتحان کنید. 

بند و کیف مخصوص حمل نوزاد   
هر گونه شکاف، پارگی یا قطعات شکسته را در بند یا کیف  	•

مخصوص حمل نوزاد امتحان کنید. 
هنگام حمل نوزاد در بند یا کیف مخصوص، مرتب مواظبش  	•
باشید. حالت قرار گرفتن او را طوری تنظیم کنید که بتواند به 

راحتی نفس بکشد. 

روروک نوزاد   
از روروک استفاده نکنید، زیرا باعث افتادن نوزادان از پله ها  	•

میشود. در کانادا فروش روروک بر خالف قانون بحساب می آید. 

صندلی ماشین   
صندلی ایمنی باید متناسب با قد و وزن کودک شما باشد و به  	•

طور صحیح در اتومبیل تان نصب شود. هر بار که کودک خود 
را سوار اتومبیل میکنید، باید از این صندلی استفاده کنید. 

هنگام خریداری صندلی ماشین دست دوم احتیاط کنید. مطمئن  	•
شوید تاریخ کارکرد آن منقضی نشده و یا در تصادف نبوده باشد. 

تختخواب نوزاد   
از تختخوابهایی که قبل از سال 1986 ساخته شده اند، استفاده  	•

نکنید. 
تختخواب نوزاد باید در وضعیت مناسب باشد و قطعات آن لق،  	•

مفقود و یا شکسته نباشند. 
تشک آن باید سفت و چسبیده به داخل تخت باشد. یعنی تشک و  	•

طرفین تخت فقط یک انگشت فاصله داشته باشد. 

تخت مخصوص بازی نوزاد   
از تختی که سوراخهای شبکه آن ریز باشد استفاده کنید.  	•

تخت بازی کودک باید تنها با تشکی که درون آن قرار دارد  	•
استفاده شود. تشک اضافی، اسباب بازیهای بزرگ و یا پتو به 

آن اضافه نکنید و همچنین از این تختها بعنوان تختخواب نوزاد 
استفاده نکنید. 

حفاظ نوزاد   
حفاظ کودک را در باالی پله ها با پیچ مسدود کنید. در پایین پله  	•
ها و درگاههای ورودی از حفاظ های سنگین و فشاری استفاده 

کنید. حفاظها را همیشه قفل کنید. 
شکافهای این حفاظها باید بسیار کوچک باشند که سر یا بدن  	•

کودکتان از آنها عبور نکنند. 

صندلی پایه بلند غذا خوری نوزاد   
صندلی دارای کمربند ایمنی را انتخاب کنید و هر زمان که  	•

فرزندتان در این صندلی مینشیند، آن را ببندید. 
مطمئن شوید که سینی آن محکم به قاب چسبیده باشد و طوری  	•

نباشد که انگشتان کوچک فرزندتان الی آن گیر کند. 

اگر در مورد محصولی نگرانی یا   
ابهامی دارید، با شرکت سازندۀ آن 
تماس بگیرید و یا وب سایت آن را 

بررسی کنید. 
اجناس دست دوم   

با خرید اجناس کارکرده میتوانید در پول خود صرفه جویی کنید،  	•
اما مواظب باشید. قبل از خرید این اجناس با دقت به موارد زیر 

توجه کنید: 
صدمه دیده یا شکسته است  �

قطعات آن گم یا لق شده است   �
فاقد دستورالعمل است   �

بخاطرعدم انطباق با استانداردهای ایمنی کانادا غیر مجاز یا   �
فراخوان شده است. 

ایمنی و امنیت 
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که کودکتان را در آن میگذارید و یا از آن بیرون میاورید، 
ترمزها را امتحان کنید. 

بند و کیف مخصوص حمل نوزاد   
هر گونه شکاف، پارگی یا قطعات شکسته را در بند یا کیف  	•

مخصوص حمل نوزاد امتحان کنید. 
هنگام حمل نوزاد در بند یا کیف مخصوص، مرتب مواظبش  	•
باشید. حالت قرار گرفتن او را طوری تنظیم کنید که بتواند به 

راحتی نفس بکشد. 

روروک نوزاد   
از روروک استفاده نکنید، زیرا باعث افتادن نوزادان از پله ها  	•

میشود. در کانادا فروش روروک بر خالف قانون بحساب می آید. 

صندلی ماشین   
صندلی ایمنی باید متناسب با قد و وزن کودک شما باشد و به  	•

طور صحیح در اتومبیل تان نصب شود. هر بار که کودک خود 
را سوار اتومبیل میکنید، باید از این صندلی استفاده کنید. 

هنگام خریداری صندلی ماشین دست دوم احتیاط کنید. مطمئن  	•
شوید تاریخ کارکرد آن منقضی نشده و یا در تصادف نبوده باشد. 

تختخواب نوزاد   
از تختخوابهایی که قبل از سال 1986 ساخته شده اند، استفاده  	•

نکنید. 
تختخواب نوزاد باید در وضعیت مناسب باشد و قطعات آن لق،  	•

مفقود و یا شکسته نباشند. 
تشک آن باید سفت و چسبیده به داخل تخت باشد. یعنی تشک و  	•

طرفین تخت فقط یک انگشت فاصله داشته باشد. 

تخت مخصوص بازی نوزاد   
از تختی که سوراخهای شبکه آن ریز باشد استفاده کنید.  	•

تخت بازی کودک باید تنها با تشکی که درون آن قرار دارد  	•
استفاده شود. تشک اضافی، اسباب بازیهای بزرگ و یا پتو به 

آن اضافه نکنید و همچنین از این تختها بعنوان تختخواب نوزاد 
استفاده نکنید. 

حفاظ نوزاد   
حفاظ کودک را در باالی پله ها با پیچ مسدود کنید. در پایین پله  	•
ها و درگاههای ورودی از حفاظ های سنگین و فشاری استفاده 

کنید. حفاظها را همیشه قفل کنید. 
شکافهای این حفاظها باید بسیار کوچک باشند که سر یا بدن  	•

کودکتان از آنها عبور نکنند. 

صندلی پایه بلند غذا خوری نوزاد   
صندلی دارای کمربند ایمنی را انتخاب کنید و هر زمان که  	•

فرزندتان در این صندلی مینشیند، آن را ببندید. 
مطمئن شوید که سینی آن محکم به قاب چسبیده باشد و طوری  	•

نباشد که انگشتان کوچک فرزندتان الی آن گیر کند. 

اگر در مورد محصولی نگرانی یا   
ابهامی دارید، با شرکت سازندۀ آن 
تماس بگیرید و یا وب سایت آن را 

بررسی کنید. 
اجناس دست دوم   

با خرید اجناس کارکرده میتوانید در پول خود صرفه جویی کنید،  	•
اما مواظب باشید. قبل از خرید این اجناس با دقت به موارد زیر 

توجه کنید: 
صدمه دیده یا شکسته است  �

قطعات آن گم یا لق شده است   �
فاقد دستورالعمل است   �

بخاطرعدم انطباق با استانداردهای ایمنی کانادا غیر مجاز یا   �
فراخوان شده است. 

ایمنی و امنیت 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

اکثر آسیب های کودکان خردسال در خانه اتفاق می افتد.   
مرتبًا ایمنی خانه خود را بررسی کنید. خانه خود را از دیدگاه 

فرزندتان نگاه کنید و ببینید چه خطراتی ممکن است از آن 
ناشی شود. 

ایمنی و امنیت 

خانه خود را به محیطی امن و ایمن برای فرزندتان تبدیل کنید 

فرزند خود را تمیز و ایمن نگهدارید   
هنگامیکه فرزندتان درنزدیکی آب قرار میگیرد، همیشه مطمئن  	•

شوید که با دراز کردن دستتان میتوانید او را لمس کنید. اگر به 
هر دلیلی مجبور به ترک اتاق شدید، فرزندتان را با خود ببرید. 
هرگز تنها گذاشتن نوزاد در وان حمام امن نیست، حتی برای  	• 

چند ثانیه. 
در تمام اوقات هنگام تعویض کهنه یا لباس نوزاد در روی میز، او  	•

را با یک دست محافظت کنید. 

هنگام خواب نوزادتان را ایمن نگهدارید  
همیشه نوزاد خود را چه شب و چه روز به پشت )طاقباز(  	•

بخوابانید. از همان ابتدا اینکار را انجام دهید. 
تنها از تختخوابی استفاده کنید که با استانداردهای ایمنی کانادا  	•

مطابقت داشته باشد. تشک تختخواب باید چسبیده به داخل آن 
باشد. از مالفه به اندازۀ مناسب استفاده کنید. اسباب بازیها و 

روتختی گشاد را بیرون از تختخواب نوزادتان نگهداری کنید. 
هر چیز اضافی در تخت نوزاد میتواند باعث افزایش خطر آسیب 

دیدگی و خفگی شود. 
در شش ماه اول نوزادتان را در تختخوابی درون اتاق خواب   •

خودتان بخوابانید. شما میتوانید در یک تختخواب جداگانه یا روی 
تشکی کنار تخت او بخوابید. استفادۀ مشترک از یک جا برای 

خوابیدن با نوزادتان مثل تختخواب، نیمکت یا فوتان )تشک ژاپنی( 
خطرناک است. استفادۀ مشترک از یک تختخواب باعث عارضه 
 - Sudden Infant Death Syndrome مرگ ناگهانی نوزاد

)SIDS( یا خفگی میشود. 

برای اکتشاف و کاوش کودکان، خانه خود را به جای امنی تبدیل کنید.   
پله ها را از باال و پایین با حفاظ مسدود کنید.   •

بند و طنابهای پرده کرکره و پرده های عادی را کوتاه کنید. تمام  	•
نخ یا طنابهای کشی را از لباسها جدا کنید. کودکان ممکن است با 

این بندها خفه شوند. 
تمام داروها، ویتامینها، پاک کننده های خانگی و سایر مواد   •

شیمیایی خطرناک را در قفسه های فوقانی نگهداری و قفل کنید. 
فندک، کبریت، لوازم تیز و ُبرنده و برقی را دور از دسترس 

کودکان نگهداری کنید. 
تمام قفسه های کتاب، وسایل سنگین و سایر مبلمان سنگین را به  	•

دیوار وصل کنید. 
پریز های برق را با درپوش محافظ بپوشانید و سیمهای برق را  	•

بهم ببندید. 

 هنگام غذا خوردن فرزندتان را ایمن نگهدارید 
غذا را روی شعله های عقبی چراغ گاز بپزید. دسته قابلمه و  	•

ماهیتابه را از کودکتان دور نگهدارید. 
مایعات و غذاهای داغ را از لبه میز و کابینت آشپزخانه دور  	•

نگهدارید. 
از صندلی پایه بلند غذا خوری کودکان با کمربند ایمنی استفاده  	•
کنید. هر بار که کودکتان در آن مینشیند، کمربند آن را ببندید. 

هنگام بازی فرزندتان را ایمن نگهدارید  
اسباب بازی و سایر اشیاء کوچک را از دسترس نوزادتان دور  	•

نگهدارید، چون ممکن است باعث خفگی او شوند. 
اندازۀ اسباب بازیهای کودک خود را بررسی کنید. اگر اسباب  	•

بازی یا قطعات آن از لوله کاغذ توالت عبور میکنند، نشانه اینست 
که این اسباب بازی برای کودکان قبل از سه سالگی بسیار کوچک 

است. اسباب بازیهای مناسب با سن کودکتان را انتخاب کنید. 
 

پیشگیری، مهمترین بخش ایمنی    
و امنیت فرزندتان است. 

نوزاد شما تقریبًا در 6 ماهگی شروع به حرکت و جنب و   
جوش زیاد میکند. به دنبال خطرات احتمالی خانه خود باشید و 

آنها را دور کنید. خطرات به نسبت رشد فرزندتان و توانایی 
بیشتر او در انجام کارها تغییر خواهد کرد. 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

اکثر آسیب های کودکان خردسال در خانه اتفاق می افتد.   
مرتبًا ایمنی خانه خود را بررسی کنید. خانه خود را از دیدگاه 

فرزندتان نگاه کنید و ببینید چه خطراتی ممکن است از آن 
ناشی شود. 

ایمنی و امنیت 

خانه خود را به محیطی امن و ایمن برای فرزندتان تبدیل کنید 

فرزند خود را تمیز و ایمن نگهدارید   
هنگامیکه فرزندتان درنزدیکی آب قرار میگیرد، همیشه مطمئن  	•

شوید که با دراز کردن دستتان میتوانید او را لمس کنید. اگر به 
هر دلیلی مجبور به ترک اتاق شدید، فرزندتان را با خود ببرید. 
هرگز تنها گذاشتن نوزاد در وان حمام امن نیست، حتی برای  	• 

چند ثانیه. 
در تمام اوقات هنگام تعویض کهنه یا لباس نوزاد در روی میز، او  	•

را با یک دست محافظت کنید. 

هنگام خواب نوزادتان را ایمن نگهدارید  
همیشه نوزاد خود را چه شب و چه روز به پشت )طاقباز(  	•

بخوابانید. از همان ابتدا اینکار را انجام دهید. 
تنها از تختخوابی استفاده کنید که با استانداردهای ایمنی کانادا  	•

مطابقت داشته باشد. تشک تختخواب باید چسبیده به داخل آن 
باشد. از مالفه به اندازۀ مناسب استفاده کنید. اسباب بازیها و 

روتختی گشاد را بیرون از تختخواب نوزادتان نگهداری کنید. 
هر چیز اضافی در تخت نوزاد میتواند باعث افزایش خطر آسیب 

دیدگی و خفگی شود. 
در شش ماه اول نوزادتان را در تختخوابی درون اتاق خواب   •

خودتان بخوابانید. شما میتوانید در یک تختخواب جداگانه یا روی 
تشکی کنار تخت او بخوابید. استفادۀ مشترک از یک جا برای 

خوابیدن با نوزادتان مثل تختخواب، نیمکت یا فوتان )تشک ژاپنی( 
خطرناک است. استفادۀ مشترک از یک تختخواب باعث عارضه 
 - Sudden Infant Death Syndrome مرگ ناگهانی نوزاد

)SIDS( یا خفگی میشود. 

برای اکتشاف و کاوش کودکان، خانه خود را به جای امنی تبدیل کنید.   
پله ها را از باال و پایین با حفاظ مسدود کنید.   •

بند و طنابهای پرده کرکره و پرده های عادی را کوتاه کنید. تمام  	•
نخ یا طنابهای کشی را از لباسها جدا کنید. کودکان ممکن است با 

این بندها خفه شوند. 
تمام داروها، ویتامینها، پاک کننده های خانگی و سایر مواد   •

شیمیایی خطرناک را در قفسه های فوقانی نگهداری و قفل کنید. 
فندک، کبریت، لوازم تیز و ُبرنده و برقی را دور از دسترس 

کودکان نگهداری کنید. 
تمام قفسه های کتاب، وسایل سنگین و سایر مبلمان سنگین را به  	•

دیوار وصل کنید. 
پریز های برق را با درپوش محافظ بپوشانید و سیمهای برق را  	•

بهم ببندید. 

 هنگام غذا خوردن فرزندتان را ایمن نگهدارید 
غذا را روی شعله های عقبی چراغ گاز بپزید. دسته قابلمه و  	•

ماهیتابه را از کودکتان دور نگهدارید. 
مایعات و غذاهای داغ را از لبه میز و کابینت آشپزخانه دور  	•

نگهدارید. 
از صندلی پایه بلند غذا خوری کودکان با کمربند ایمنی استفاده  	•
کنید. هر بار که کودکتان در آن مینشیند، کمربند آن را ببندید. 

هنگام بازی فرزندتان را ایمن نگهدارید  
اسباب بازی و سایر اشیاء کوچک را از دسترس نوزادتان دور  	•

نگهدارید، چون ممکن است باعث خفگی او شوند. 
اندازۀ اسباب بازیهای کودک خود را بررسی کنید. اگر اسباب  	•

بازی یا قطعات آن از لوله کاغذ توالت عبور میکنند، نشانه اینست 
که این اسباب بازی برای کودکان قبل از سه سالگی بسیار کوچک 

است. اسباب بازیهای مناسب با سن کودکتان را انتخاب کنید. 
 

پیشگیری، مهمترین بخش ایمنی    
و امنیت فرزندتان است. 

نوزاد شما تقریبًا در 6 ماهگی شروع به حرکت و جنب و   
جوش زیاد میکند. به دنبال خطرات احتمالی خانه خود باشید و 

آنها را دور کنید. خطرات به نسبت رشد فرزندتان و توانایی 
بیشتر او در انجام کارها تغییر خواهد کرد. 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

ایمنی زمین بازی   
تجهیزات و وسایل زمین بازی برای سنین مختلف طراحی شده  	•
اند. یک کودک زیر پنج سال باید با تجهیزات کم ارتفاع و کوتاه 

بازی کند. مواظب اشیاء نوک تیز یا فضاهایی باشید که ممکن 
است سر کودک در آنها گیر کند. 

سطح زیر تاب، ُسرُسره و وسایل مخصوص صعود کودکان را  	•
بررسی کنید که به جای خاک یا چمن باید عمیق و نرم باشند. 

نزدیک کودک خود بمانید. یعنی هنگام پایین آمدن از سرسره یا  	•
تاب خوردن کاماًل نزدیک و در کنار او باشید. 

مطمئن باشید که فرزندتان هنگام استفاده از وسایل زمین بازی از  	•
پوشیدن کاله ایمنی، روسری یا طنابِ  کشی خودداری کند. 

فعالیتهای شاد و آسان 

ایمنی ایمنی روزانه در بیرون از خانه  قوانین  آموزش  برای  بازیهایی 

اشعار قوانین ایمنی   
شما میتوانید اشعاری دربارۀ ایمنی ترافیک بسازید و آنها را با   
تنظیم روی آهنگی آشنا بخوانید. این روشی آسان و شاد برای 

کمک به فرزندتان برای بخاطر سپردن قوانین بحساب می آید. 
در اینجا به دو نمونه از آهنگهایی که با تنظیم “برادر جک - 

Frère Jacques”)اشعار مخصوص کودکان( میتوانید بخوانید 
اشاره شده است: 

 
چراغ که زرد شد

صبر کن صبر کن 
سرخ شد راه نیست 

ایست ایست ایست
سبز شد راه داد

خدا بهمراهت باد 
دستم در دستت باد 

در کنار خیابون 
اول به چپ نگاه کن 

بعد به راست نگاه کن 
دوباره به چپ نظر کن 

اگر ماشین نیومد 
از خیابان گذر کن 

دستت را از دستم رها نکن 

ایمنی سه چرخه و دوچرخه   
مطمئن شوید که فرزندتان هر بار که سوار سه چرخه و یا  	•
دوچرخه میشود، از کاله ایمنی استفاده کند. قبل از بازی با 

تجهیزات زمین بازی کاله ایمنی او را در بیاورید. 
سرمشق خوبی برای او باشید. هنگام دوچرخه سواری از کاله  	•
ایمنی استفاده کنید، زیرا شما بهترین آموزگار فرزندتان هستید. 

ایمنی جاده و خیابان   
مطمئن شوید که فرزندتان در پارک یا حیاط محصور و دور از  	•
خیابان یا راه ورودی بازی کند و حتمًا یک نفر همیشه مواظب 

او باشد. 
شما میتوانید به فرزند 3 یا 4 ساله خود قوانین و مقررات ایمنی  	•

عبور از خیابان را بیاموزید، اما باید همیشه هنگام عبور از 
خیابان دست او را بگیرید. 

سرمشق خوبی باشید. همیشه خودتان قوانین ایمنی را دنبال کنید.  	•
بازی “ایست” و “آزاد”   

گاهی اوقات متوقف کردن کودک در حال حرکت مشکل   
است. یک بازی برای توقف و شروع حرکت طراحی کنید که 

از کلمات خاصی استفاده شود. ابتدا این بازی را در خانه با 
راه رفتن در اتاقها تمرین کنید. وقتی میگویید “ایست” شما و 

فرزندتان مثل یک مجسمه یخ زده توقف میکنید. وقتی میگویید 
“آزاد” هر دو میتوانید شروع به حرکت کنید. 

 
فرزندتان در این بازی یاد میگیرد که بطور سریع عکس العمل   

نشان دهد. در اینصورت شما میتوانید از کلمه “ایست” برای 
ایستادن او هنگام راه رفتن در بیرون استفاده کنید. او از طریق 

بازی راحت تر میتواند از قوانین اطاعت کند. 

ایمنی و امنیت 
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گاهی اوقات متوقف کردن کودک در حال حرکت مشکل   
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